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หอยสองฝาที่ซื อขายและนิยมบริโภค เช่น หอยแครง หอยลาย หอยแมลงภู่และหอยนางรม เป็นสินค้าที่มี

มูลค่าทางเศรษฐกิจทั งภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยจ าหน่ายในรูปหอยสองฝามีชีวิต  

หรือเนื อหอยสองฝาดิบแช่เย็น หรือแช่เยือกแข็ง ส าหรับการบริโภคโดยตรง หรือน าไปแปรรูป 

ในอุตสาหกรรม  

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  ได้จัดท าหลักปฏิบัติส าหรับสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์ 

สัตว์น  า  เ ล่ม 4: หอยสองฝา เพื่อพัฒนาทุกขั นตอนของกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัย  

หอยสองฝาเป็นสินค้าที่ไวต่อการปนเปื้อน จึงต้องค านึงถึงความสะอาด สุขอนามัย และคุณภาพ 

ของสินค้าหอยสองฝาที่ผลิตขึ น รวมทั งวิธีการเก็บรักษาก่อนถึงมือผู้บริโภคด้วย เพื่อให้แข่งขันได้ 

ในการค้าระหว่างประเทศ  

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงเห็นสมควรจัดท ามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หอยสองฝามีชีวิต

และเนื อหอยสองฝาดิบ 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี  ก าหนดขึ นโดยใช้เอกสารต่อไปนี เป็นแนวทาง 

FAO/WHO. 2008. Codex Standard for Live and Raw Bivalve Molluscs (CODEX STAN 292-2008). 7p. 
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

หอยสองฝามีชีวิตและเนื้อหอยสองฝาดิบ 

1 ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมหอยสองฝามีชีวิตและเนื้อหอยสองฝาดิบ ซึ่งเป็นหอยที่มาจาก 

แหล่งน้้าที่ได้รับการรับรองจากกรมประมงว่าสามารถน้ามาบริโภคได้โดยตรง หรือผ่านขั้นตอน 

การลดส่ิงปนเปื้อนโดยวิธีที่เหมาะสมตามข้อ 2.2 หรือ 2.3 เนื้อหอยสองฝาดิบจ้าหน่ายในสภาพแช่เย็น 

หรือแช่เยือกแข็ง หอยสองฝาทั้งสองประเภทอาจใช้ส้าหรับบริโภคโดยตรง หรือน้าไปแปรรูปใน

อุตสาหกรรม  

2 นิยาม   

ความหมายของค้าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้  

2.1 หอยสองฝามีชีวิต (live bivalve molluscs) หมายถึง หอยสองฝาที่ยังมีชีวิตอยู่ขณะน้ามาบริโภค 

โดยเปลือกหรือฝาปิดสนิทได้เม่ือมีส่ิงกระตุ้นจากภายนอก  

2.2 การลดจ้านวนจุ ลินทรี ย์โดยวิธีพักหอย  (relaying) หมายถึง การลดจ้านวนจุ ลินทรี ย์ด้วย 

วิธีธรรมชาติ โดยย้ายหอยสองฝาจากแหล่งที่ปนเปื้อนจุลินทรีย์มาก ไปพักในแหล่งน้้าที่สะอาด  

เป็นเวลานานพอเพื่อลดจ้านวนจุลินทรียจ์นถึงระดับที่ยอมรับส้าหรับบริโภคได้ 

2.3 การลดจ้านวนจุลินทรีย์โดยวิธใีช้อุปกรณ์ (depuration) หมายถึง การน้าหอยสองฝาที่จับจากแหล่งน้้า

ที่ปนเปื้อนในปริมาณเกินเกณฑ์ที่ก้าหนดไปผ่านกระบวนการที่เหมาะสม เช่น ใช้อุปกรณ์ที่มีการติดตั้ง

ระบบการกรองน้้าและ/หรือ การบ้าบัดน้้า ขณะท้าความสะอาดหอยในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม  

ที่ลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคลงจนถึงระดับที่ยอมรับส้าหรับบริโภคได้ กระบวนการดังกล่าว  

ต้องท้าในสถานที่ท่ีควบคุมสภาวะโดยเฉพาะ 

2.4 เนื้อหอยสองฝาดิบ (raw bivalve molluscs) หมายถึง เนื้อหอยที่ได้จากหอยสองฝามีชีวิต  

ตามข้อ 2.1 โดยเนื้อหอยยังมีความสด และคงคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสเช่นเดียวกับเนื้อของหอย 

ที่มีชีวิต ใช้บริโภคโดยตรง หรือน้าไปผ่านกรรมวิธีรักษาคุณภาพของเนื้อหอย เช่น แช่เย็น หรือแช่เยือกแข็ง  
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3 คุณภาพที่ต้องการ 

3.1 หอยสองฝามีชีวิตต้องมีคุณภาพ ดังต่อไปนี้  

3.1.1 ไม่มีส่ิงแปลกปลอมอื่นใดที่ไม่ใช่ส่วนของหอยสองฝาชนิดนั้น   

3.1.2 ตอบสนองเมื่อมีส่ิงกระตุ้นจากภายนอก  

3.2 เนื้อหอยสองฝาดิบต้องมีคุณภาพเหมาะสมต่อการบริโภค ดังนี้  

3.2.1 ไม่มีส่ิงแปลกปลอมอื่นใดทีไ่ม่ใช่ส่วนของเนื้อหอยสองฝาชนิดนั้น  

3.2.2 มีลักษณะทางประสาทสัมผัสที่แสดงถึงความสด  

3.2.3 สารบรรจุ (packing medium) และส่วนประกอบอื่นๆ ต้องเป็นชั้นคุณภาพระดับที่ใช้ส้าหรับอาหาร 

(food grade)  

คุณภาพที่ต้องการของหอยสองฝามีชีวิตและเนื้อหอยสองฝาดิบตามข้อ 3.1 และ 3.2 ต้องตรวจสอบด้วย

บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะชนิดของหอยสองฝา ที่ควรผ่านการอบรมตาม มกษ.9027 มาตรฐาน

สินค้าเกษตร เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมการประเมินคุณภาพสัตว์น้้าด้วยประสาทสัมผัสในห้องปฏิบัติการ  

4 สารปนเปื้อน   

4.1 สารชีวพิษ 

ปริมาณสารชีวพิษในเนื้อหอยส่วนที่กินไดต้้องไม่เกินค่าตามท่ีก้าหนดในตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 ปริมาณสารชีวพิษในเน้ือส่วนที่กินได้ของหอยสองฝามีชีวิตและเนื้อหอยสองฝาดิบ 

(ข้อ 4.1) 

กลุ่มของสารชีวพิษ ปริมาณสูงสุดที่ยอมรับได้ต่อเนื้อหอย 1 kg 

กลุ่มซาซิท็อกซิน  

(Saxitoxin (STX) group) 

0.8 mg (2HCL) ของซาซิท็อกซิน หรือเทียบเท่า 

กลุ่มกรดโอคาดาอิก  

(Okadaic acid (OA) group) 

0.16 mg ของกรดโอคาดาอิก หรือเทียบเท่า  

กลุ่มกรดโดโมอิก  

(Domoic acid (DA) group) 

20 mg ของกรดโดโมอิก 

กลุ่มเบรวีท็อกซิน  

(Brevetoxin (BTX) group) 

200 mouse units หรือเทียบเท่า 
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กลุ่มของสารชีวพิษ ปริมาณสูงสุดที่ยอมรับได้ต่อเนื้อหอย 1 kg 

กลุม่อะซาสไพราซิด  

(Azaspiracid (AZP) group)  

0.16 mg 

4.2 สารปนเปื้อนอื่นให้เป็นไปตามข้อก้าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อก้าหนดของมาตรฐานสินค้า

เกษตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง สารปนเปื้อน  

5 วัตถุเจือปนอาหาร  

5.1 หอยสองฝามีชีวิต 

ไม่อนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร 

5.2 เนื้อหอยสองฝาดิบ 

ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหารที่ให้ใช้ในเนื้อหอยสองฝาดิบแช่เย็นและเยือกแข็ง ให้เป็นไปตาม

ข้อก้าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

6 สุขลักษณะ  

6.1 การผลิต และการปฏิบัติให้เป็นไปตาม มกษ. 9023 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ 

การปฏิบัติ: หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร มกษ. 7410 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง  

หลักปฏิบัติส้าหรับสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า เล่ม 1: ข้อก้าหนดทั่วไป และ มกษ. 7425 มาตรฐานสินค้า

เกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติส้าหรับสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า เล่ม 4: หอยสองฝา   

6.2 มีการเฝ้าระวังในบริเวณแหล่งที่หอยเติบโตโดยการตรวจสอบแบคทีเรียที่เป็นตัวชี้วัดการปนเปื้อน 

ของส่ิงสกปรก เพื่อยืนยันว่าหอยสองฝาและเนื้อหอยสองฝาดิบมีความเหมาะสมต่อการบริโภคโดยตรง  

ของมนุษย์ และเป็นไปตามเกณฑ์ก้าหนดของจุลินทรีย์ตามตารางที่ 2 เมื่อทดสอบด้วยวิธีตามตารางที่ 3 

และตารางท่ี 4 ตามล้าดับ 
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6.3 จุลินทรีย์ในเนื้อหอยสองฝาต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ก้าหนดต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2 เกณฑ์ก าหนดด้านจุลินทรีย์ในเน้ือหอยสองฝามีชีวิตและเน้ือหอยสองฝาดิบ 
(ข้อ 6.3) 

ชนิดจุลินทรีย์ n c m M 

1. เอสเคอริเคยี โคไล  

(Escherichia  coli) 
5 1 230 

MPN/100g 

700 

MPN/100g 

2. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) 5 0 0/25 g - 

หมายเหตุ  

n หมายถึง  จ้านวนตัวอย่างที่ต้องน้ามาตรวจสอบจากสินค้าแต่ละรุ่น 

c หมายถึง  จ้านวนตัวอย่างสูงสุดท่ียอมให้พบจุลินทรีย์ในระดับสูงกว่าค่าก้าหนด 

m หมายถึง จ้านวนจุลินทรีย์ที่ยอมรับได้ในตัวอย่างที่ตรวจสอบ 

M หมายถึง จ้านวนจุลินทรีย์ที่พบในตัวอย่างท่ีตรวจสอบและมีผลให้ไม่ยอมรับสินค้ารุ่นที่ตรวจสอบ 

MPN/100 g หมายถึง จ้านวนที่เป็นไปได้มากที่สุดต่อ 100 กรัม 

กรณีที่ไม่ได้ก้าหนดค่า M ไว้ ให้ใช้ค่า m คู่กับค่า c เป็นเกณฑ์ตัดสิน 

กรณีที่ก้าหนดค่า M ไว้ หากตรวจพบจุลินทรีย์ในตัวอย่างสูงกว่าค่า m จ้านวนตัวอย่างที่ตรวจพบ 

จุลินทรีย์ท่ีเกินค่า m ต้อง ไม่เกินค่า c แต่ทั้งนี้ จ้านวนจุลินทรีย์ท่ีพบต้องไม่เกินค่า M 

กรณีผู้ประกอบการมีระบบการประกันคุณภาพในการผลิต เช่น หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไป

เกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (Code of Practice: General Principles of Food Hygiene)/ ระบบการวิเคราะห์

อันตรายและจุดวิกฤติท่ีต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point หรือ HACCP System) 

และประวัติการผลิตที่ดี อาจลดจ้านวนครั้งในการชักตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ 

7 ฉลาก   

อย่างน้อยต้องมีข้อความระบุในฉลาก หรือแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ โดยข้อความต้องอ่านได้ชัดเจน ไม่หลุดลอก 

ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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7.1 ผลิตภัณฑ์ขายปลีก 

7.1.1 ช่ือ 

ระบุชื่อสามัญของหอยสองฝา ระบุว่าเป็นหอยมีชีวิตหรือเนื้อหอยสองฝาดิบ และอาจเพิ่มชื่อทางการค้า

อื่นๆ ได้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่มีการจ้าหน่ายสินค้า และไม่ท้าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด 

7.1.2 ปริมาณ  

แสดงน้้าหนัก หรือจ้านวนตัว หรือจ้านวนตัวต่อหน่วยน้้าหนักหรือจ้านวนตัวต่อปริมาตร ตามความ

เหมาะสม 

7.1.3 รุ่นของสินค้า เช่น รหัสรุ่นสินค้า หรือวันที่จับส้าหรับหอยสองฝามีชีวิต หรือ รหัสรุ่นสินค้าหรือ 

วันที่ผลิตส้าหรับเนื้อหอยสองฝาดิบ 

7.1.4 ค้าแนะน้าในการเก็บรักษา  

7.1.4.1 หอยสองฝามีชีวิต 

ระบุสภาพการเก็บรักษาและ/หรืออุณหภูมิที่รักษาหอยสองฝาให้ปลอดภัยต่อการบริโภค และหอยยังมี

ชีวิตอยู่ระหว่างการขนส่ง การเก็บรักษา และการกระจายสินค้า 

7.1.4.2 เนื้อหอยสองฝาดิบ 

ระบุสภาพการเก็บรักษาและ/หรืออุณหภูมิที่รักษาผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัยต่อการบริโภค และยังคงลักษณะ

ของเนื้อหอยสองฝาดิบระหว่างการขนส่ง การเก็บรักษา และการกระจายสินค้า รวมถึงระบุวันหมดอายุ 

และวันผลิต 

7.2 ผลิตภัณฑ์ขายส่ง 

7.2.1 ระบุชื่อสามัญและ/หรือชื่อวิทยาศาสตร์ของหอยสองฝา  

7.2.2 ข้อมูลที่จ้าเป็นในกรณีเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร ได้แก่ 

7.2.2.1 รุ่นของสินค้า เช่น รหัสรุ่นสินค้าหรือวันที่จับส้าหรับหอยสองฝามีชีวิต และรหัสรุ่นสินค้าหรือ 

วันที่ผลิตส้าหรับเนื้อหอยสองฝาดิบ 

7.2.2.2 ข้อมูลของแหล่งจับ วันที่จับ 

7.2.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการลดส่ิงปนเปื้อน เช่น การลดจ้านวนจุลินทรีย์โดยวิธีพักหอย หรือการลดจ้านวน

จุลินทรีย์โดยวิธใีช้อุปกรณ์ ตามความเหมาะสม   

7.2.2.4 ศูนย์กระจายสินค้า หรือสถานที่ประกอบการอื่นๆ  

7.2.3 วันหมดอายุ หรือระบุข้อความ “หอยสองฝายังมีชีวิตอยู”่  

7.2.4 ภาชนะบรรจุเนื้อหอยสองฝาดิบที่ผ่านการลดหรือจ้ากัดจุลินทรีย์ ต้องมีฉลากรับรองว่าเนื้อหอย

ทั้งหมดในภาชนะ ผ่านการลดจุลินทรีย์ให้อยู่ในจ้านวนที่ยอมรับได้โดยวิธีการและเกณฑ์ก้าหนดที่

เหมาะสม  
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8 การชักตัวอย่าง การตรวจสอบ และการวิเคราะห์  

8.1 การชักตัวอย่าง 

8.1.1 หอยสองฝามีชีวิต 

8.1.1.1 แต่ละตัวอย่างต้องมีจ้านวนหอยสองฝาเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนของสินค้า  

8.1.1.2 ตัวอย่างที่น้ามาตรวจสอบและวิเคราะห์ควรเป็นส่วนที่บริโภคได้ ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึง 

เนื้อเย่ือทั้งหมดของหอยสองฝา  

8.1.2 เนื้อหอยสองฝาดิบ 

การชักตัวอย่างของรุ่นสินค้าส้าหรับการตรวจสอบน้้าหนักสุทธิ ต้องเป็นไปตามหลักการชักตัวอย่าง 

ที่ก้าหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการชักตัวอย่าง (Codex General Guidelines on Sampling 

- CAC/GL 50-2004) 

8.2 การตรวจสอบ 

การตรวจสอบหอยสองฝามีชีวิตและเนื้อหอยสองฝาดิบ จะต้องตรวจสอบด้วยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ชนิดของหอยสองฝาเท่านั้น 

8.2.1 การตรวจสอบข้อบกพร่องตามท่ีระบุในข้อ 9 

8.2.2 การตรวจสอบทางประสาทสัมผัส ให้ตรวจสอบโดยบุคคลที่ควรผ่านการฝึกฝนมาโดยเฉพาะ  

ตาม มกษ.9027 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมการประเมินคุณภาพสัตว์น้้าด้วย

ประสาทสัมผัสในห้องปฏิบัติการ โดยขั้นตอนการตรวจสอบทางประสาทสัมผัสเป็นไปตาม มกษ.9026 

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพสัตว์น้้าด้วยประสาทสัมผัสในห้องปฏิบัติการ  

8.3 การวิเคราะห์ 

8.3.1 หอยสองฝามีชีวิต 

ให้ใช้วิธีวิเคราะห์ท่ีก้าหนดในตารางที่ 3 (โดยให้อ้างอิงเอกสารฉบับล่าสุด) ดังนี้  
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ตารางที่ 3 วิธีวิเคราะห์และทดสอบหอยสองฝามีชีวิต  

(ข้อ 8.3.1) 

ข้อก าหนด วิธีวิเคราะห ์ หลักการ 

1. จ้านวนตัวต่อน้้ าหนักหรือ

ปริมาตร (ข้อ 7.1.2) 

นับจ้านวนหอยสองฝาในภาชนะ

บรรจุ หรือ นับจ้านวนตัวอย่าง 

ที่ เ ป็ นตั ว แทนแ ล้ ว หา รด้ ว ย

น้้าหนักหรือปริมาตรของหอย

สองฝาที่แท้จริง  

 

Direct count 

2. เอสเคอริเคีย โคไล 

 (ข้อ 6.3) 

ISO/TS 16649-3 หรือใช้วิธี 

ที่ได้รับการทดสอบความใช้ได้

ตาม ISO 16140 หรือวิธีอื่นที่

ไ ด้ รั บ ก า ร ยอ มรั บ ใน ร ะ ดั บ

ระหว่างประเทศ 

 

Most probable number (MPN) 

Technique Enumeration 

3. แซลโมเนลลา (ข้อ 6.3) 
ISO 6579 หรือใช้วิธีที่ได้รับการ

ทดสอบความใช้ได้ที่มี  sensitivity, 

reproducibility และ reliability   

ที่เทียบเท่า หรือวิธีอื่นที่ได้รับ

การยอมรับในระดับระหว่ าง

ประเทศ 

 

3 stage process:  

Pre-enrichment, Enrichment, 

Selective Plating for the 

selective of  microorganism  

4. สารชีวพิษกลุ่มซาซิท็อกซิน 

(ข้อ 4.1)  

AOAC 2005.06 หรือวิธีอื่น 

ที่ได้รับการยอมรับในระดับ

ระหว่างประเทศ 

 

High Performance Liquid 

Chromatography with 

Fluorescence Detection 

 
8.3.2 เนื้อหอยสองฝาดิบ 

ให้ใช้วิธีวิเคราะห์ท่ีก้าหนดในตารางที่ 4 (โดยให้อ้างอิงเอกสารฉบับล่าสุด) ดังนี้  
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ตารางที่ 4 วิธีวิเคราะห์และทดสอบเนื้อหอยสองฝาดิบ 

(ข้อ 8.3.2)  

ข้อก าหนด วิธีวิเคราะห ์ หลักการ 

1. น้้าหนักสุทธ ิ(ข้อ 7.1.2) 

 

1) ชั่งน้้าหนักของสินค้าที่ยังคง

อยู่ในภาชนะบรรจุ 

2) เปิดภาชนะ เอาของที่บรรจุ

ภายในออก  

3) ชั่งน้้าหนักของภาชนะเปล่า 

หลังจากเอาของเหลวและเนื้อ

หอยออกแล้ว 

4) ลบน้้าหนักที่ชั่งได้ในข้อ 3) 

ออกจากน้้าหนักที่ชั่งได้ในข้อ 1)    

5) น้้าหนักที่ได้คือน้้าหนักสุทธิ  

Gravimetry 

2. น้้าหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์

เยือกแข็ง ท่ีไม่มีการเคลือบ 

(glaze) (ข้อ 7.1.2) 

น้้าหนักสุทธิ (ไม่รวมสารบรรจุ) 

ของแต่ละหน่วยตัวอย่างซึ่งเป็น

ตั ว แ ท น ข อ ง รุ่ น สิ น ค้ า ต้ อ ง

ตรวจสอบในสภาพเยือกแข็ง 

Gravimetry 

3. น้้าหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์

เยือกแข็งที่มีการเคลือบ          

(ข้อ 7.1.2) 

AOAC 963.18 หรือวิธีอื่น 

ที่ได้รับการยอมรับในระดับ

ระหว่างประเทศ 

Gravimetry 

4. น้้าหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์

เยือกแข็งที่มีการเติมน้้าใน

ผลิตภัณฑ์ block frozen 

(ข้อ 7.1.2) 

AOAC 963.26 หรือวิธีอื่น 

ที่ได้รับการยอมรับในระดับ

ระหว่างประเทศ 

Gravimetry 

5. น้้าหนักเนื้อของหอย  

(ข้อ 7.1.2) 

AOAC 953.11 หรือวิธีอื่น 

ที่ได้รับการยอมรับในระดับ

ระหว่างประเทศ 

Gravimetry 

6. จ้านวนตัวต่อน้้าหนัก หรือ 

ต่อปริมาตร (ข้อ 7.1.2) 

นับจ้านวนตัวหอยสองฝาในภาชนะ

บรรจุ หรือ นับจ้านวนตัวอย่างที่เป็น

ตัวแทน แล้วหารด้วยน้้าหนัก หรือ

ปริมาตรของหอยสองฝาที่แท้จริง  

Calculation 
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ข้อก าหนด วิธีวิเคราะห ์ หลักการ 

7. การเตรียมตัวอย่าง         

การละลายผลิตภัณฑ์เยือกแข็ง  

 

 

 

- ละลายหน่วยตัวอย่างโดยใส่

ผ ลิตภัณฑ์ ไ ว้ ในถุ งพลาสติ ก 

แล้วแช่ในน้้าที่มีอุณหภูมิเท่ากับ

อุณหภูมิห้อง (อุณหภูมิไม่สูงกว่า 

35°C)  

- ทิ้ งให้ละลายอย่างสมบูรณ์ 

ตรวจสอบโดยการบีบถุงเบาๆ

เป็ น ครั้ ง ค ร า ว โ ดย ไม่ ท้ า ใ ห้ 

เนื้ อ สัมผั สของหอยเ สียหาย 

จนกระทั่งกึ่งกลางของผลิตภัณฑ์

นิ่มหรือผลึกน้้าแข็งละลายหมด 

 

การละลายท่ีอุณหภูมิห้อง 

8. เอสเคอริเคีย โคไล 

(ข้อ 6.3) 

ISO/TS 16649-3 หรือใช้วิธี 

ที่ได้รับการทดสอบความใช้ได้

ตาม ISO 16140 หรือวิธีอื่นที่

ไ ด้ รั บ ก า ร ยอ มรั บ ใน ร ะ ดั บ

ระหว่างประเทศ 

Most probable number (MPN) 

Technique Enumeration  

9. แซลโมเนลลา (ข้อ 6.3) ISO 6579 หรือใช้วิธีที่ได้รับการ

ทดสอบความใช้ได้ที่เทียบเท่า 

หรือวิธีอื่นที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับระหว่างประเทศ 

3 stage process:  

Pre-enrichment, Enrichment, 

Selective Plating for the 

selective of  microorganism  

10. สารชีวพิษ กลุ่มซาซิท็อกซิน 

(ข้อ 4.1) 

AOAC 2005.06 หรือวิธีอื่น 

ที่ ได้ รั บการยอมรับในระดับ

ระหว่างประเทศ 

High Performance Liquid 

Chromatography with 

Fluorescence Detection 
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9 ข้อบกพร่อง  

9.1 หอยสองฝามีชีวิตที่มีลักษณะดังต่อไปน้ีถือว่ามีข้อบกพร่อง 

9.1.1 มีส่ิงแปลกปลอม (foreign matter) 

ส่ิงที่ปนมากับตัวอย่างที่ไม่ใช่ชิ้นส่วนของหอยสองฝา แม้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค แต่มองเห็นได้ง่าย

โดยวิธีการตรวจพินิจ หรือวิธีการอื่น รวมทั้งการใช้แว่นขยาย และส่ิงแปลกปลอมนั้น แสดงให้เห็นถึง 

การผลิตท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในการผลิต 

9.1.2 ตายหรือมีความเสียหาย (dead or damaged product)  

มีจ้านวนหอยตาย (หอยที่ไม่ตอบสนองเมื่อมีส่ิงกระตุ้นจากภายนอก) และหอยที่เสียหาย เช่น  

เปลือกเสียหาย หรือมีความเสียหายในส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวหอย รวมกันมากกว่าร้อยละ 5  

9.1.3 ลักษณะผิดปกติหรือไม่สมบูรณ์ 

มีจ้านวนหอยท่ีมีลักษณะผิดปกติทางกายภาพ หรือมีสภาพไม่สมบูรณ์มากกว่าร้อยละ 5 

9.2 เนื้อหอยสองฝาดิบที่มีลักษณะดังต่อไปน้ีถือว่ามีข้อบกพร่อง 

9.2.1 การเสียน้้าอย่างมาก (deep dehydration) 

ผลิตภัณฑ์เยือกแข็งที่มีการเสียน้้าโดยการระเหิดในปริมาณมาก จนท้าให้เนื้อแห้งมองเห็นเป็นสีจาง 

หรือซีดจากปกติ หรือสีผิดปกติจากสีเนื้อธรรมชาติอย่างชัดเจน และลึกไปถึงเนื้อหอย ขูดออกด้วยมีดหรือ

เครื่องมือแหลมคมได้ยาก มีพื้นที่เสียน้้ามากกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละหน่วยผลิตภัณฑ์ หรือมีน้้าหนัก

มากกว่าร้อยละ 10 ของน้้าหนักเนื้อหอยสองฝาในแต่ละหน่วยตัวอย่าง  

9.2.2 มีส่ิงแปลกปลอม 
ส่ิงที่ปนมากับตัวอย่างที่ไม่ใช่ชิ้นส่วนของเนื้อหอยสองฝาดิบ แม้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค แต่มองเห็น 

ได้ง่ายโดยวิธีการตรวจพินิจ หรือวิธีการอื่นรวมทั้งการใช้แว่นขยาย และส่ิงแปลกปลอมนั้นแสดงให้เห็นถึง

การผลิตท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในการผลิต 

9.2.3 กลิ่นและกลิ่นรส 

มีกล่ินหรือกลิ่นรสไม่พึงประสงค์ท่ีคงทนและชัดเจน ซ่ึงแสดงว่าเนื้อหอยเสื่อมสภาพ  

9.2.4 ลักษณะเนื้อ 

เนื้อหอยยุ่ยผิดปกติ แสดงว่าหอยเส่ือมสภาพ สังเกตได้จากสภาพของกล้ามเนื้อไม่แน่น หรือเละคล้าย  

แป้งเปียก  
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10 การยอมรับรุ่นสินค้า  

รุ่นสินค้าที่ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานนี้ ต้องเป็นไปตามท่ีก้าหนดต่อไปนี้ 

10.1 ผ่านการตรวจสอบข้อบกพร่องตามข้อ 9 ตามแผนการชักตัวอย่างท่ีเหมาะสม  

10.2 ผ่านการตรวจสอบหอยสองฝามีชีวิตตามข้อ 3.1 หรือการตรวจสอบเนื้อหอยสองฝาดิบ ตามข้อ 3.2 

10.3 คุณภาพ สารปนเปื้อน วัตถุเจือปนอาหาร สุขลักษณะ และฉลากจะต้องเป็นไปตามข้อก้าหนด 

ที่ระบุในข้อ 3 ถึงข้อ 7 
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